
 

    

 

         Narciarski Sylwester 
     

                                  

                DUSZNIKI ZDRÓJ – ZIELENIEC 

 
                                        G Ó R Y  O R L I C K I E  

 

                                                    30.12.2016 -  01.01.2017 

 
                                                SUPER  NARTY  i  SNOWBOARD 
   

                                                                                                                ZIELENIEC ok. 3 km, CZECHY Nachod 25 km 
 

   
  POBYT 3 dni z WYŻYWIENIEM I BALEM SYLWESTROWYM: 
 

    noclegi  x  2 – Ośrodek Wczasowy „ NA KOZIEJ HALI " malowniczo położony  na wzgórzu  

     Kozia Hala u podnóża Zieleńca  - Góry Orlickie,  

    pokoje 2, 3, 4, 5 - osobowe z łazienkami, WiFi,  

    wyżywienie: 2 x śniadanie i 2 x ciepła kolacja (w tym jedna przy menu sylwestrowym) 

     (od kolacji 30.12.2016 do śniadania 01.01.2017)   

    30.12.2016  po kolacji  dla chętnych  - OGNISKO POWITALNE  

     (zabieramy własne produkty do pieczenia i napoje) 

    opieka rezydenta, ubezpieczenie NNW do 10.000 zł (PZU) 

 

IMPREZA  SYLWESTROWA :   
Zabawa sylwestrowa z muzyką mechaniczną i menu sylwestrowym 2 ciepłe posiłki, zimna płyta,  
sałatki, ciasto, pieczywo, kawa, herbata, lampka  szampana na osobę.   
Można zabrać własne dodatkowe jedzenie i alkohol.  

         

CENA: 338 zł / os.   
Dodatkowy nocleg ze śniadaniem 

01/02.01.2017: 49zł  / os. 

       

 

 

             „Oświata”                    
  Wrocław   ul. Kolejowa 36            

         71 791 - 30 - 92  

      www.oswiata.wroc.pl  

  www.facebook.com/oswiata 

  e–mail : turystyka@oswiata.wroc.pl  
 

   Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników  Turystycznych Województwa Dolnośląskiego  Nr 145 

http://www.oswiata/


Dodatkowe informacje: 
Zakwaterowanie: Obiekt położony jest na Koziej Hali na skraju lasu w Górach Orlickich.  
Centrum narciarstwa w Zieleńcu oddalone jest o ok. 5 km. 
Pokoje  2, 3, 4 i 5 osobowych z łazienkami. W Ośrodku znajduje się sala do organizowania dyskotek lub 
innych zajęć, bilard (płatny indywidualnie 12 zł /1h), tenis stołowy oraz jadalnia mieszcząca te wszystkie 
osoby. Do dyspozycji gości jest ognisko, grill, parking. 

Wyżywienie: śniadania w systemie bufetu szwedzkiego. Do dyspozycji w ciągu dnia warnik z gorącą wodą. 

Możliwość dokupienia dodatkowego noclegu ze śniadaniem: 49zł / 1os.   
Na terenie budynku Ośrodka zakaz palenia tytoniu ( palarnia na zadaszonym tarasie) 

 

Zakwaterowanie na podstawie skierowania i dowodu osobistego. 

 
Impreza sylwestrowa :   realizowana przez pilota grupy przy muzyce mechanicznej na sali Ośrodka, 

Menu sylwestrowe:  2 ciepłe posiłki, zimna płyta - zakąski, sałatki, ciasto,  pieczywo, kawa, herbata, 
lampka szampana na osobę.  
Można zabrać własne  dodatkowe jedzenie i alkohol. 

 

Możliwości programowe:  
 

- Czechy Nachod (25 km) - zakupy (np. czeskie piwko 

 i smażony ser), narty www.skibeloves.cz 
 
- Zieleniec (5 km) – centrum zimowe – narty,  

snowboard, sanki i herbatki po góralsku , 
 

- Kudowa (20 km) - zespół basenów „Wodny Świat”,  

Kaplica Czaszek, Ruchoma Szopka , 

 

 

 

NARTY I SNOWBOARD ZIELENIEC SKI Arena 

Stacja Narciarska Zieleniec SKI Arena to stacja z klimatem.  Wszystkie Zimowe atrakcje w zasięgu Twoich nart: 

 41 codziennie ratrakowanych tras o różnym poziomie trudności, 24 wyciągi w tym pomarańczowa kanapa 6-osobowa z 

osłonami przeciwśniegowymi i podgrzewanymi siedziskami, niebieska kanapa 6 osobowa z gondolkami oraz dwie kanapy 4-

osobowe, 21 km czystej radości i niezapomnianych przeżyć związanych z aktywnym wypoczynkiem w ośrodku narciarskim a 

to wszystko na jednym SKIPASS-ie 

 Na stoku po zmroku – ponad 14 km oświetlonych tras czynnych do 22:00 

 Szusuj przez 160 dni w roku – najdłużej zalegająca pokrywa śnieżna 

GODZINY 

Wyciągi funkcjonują od godziny 09:00 do godziny 22:00. Od godziny 16:00 wszystkim narciarzom i snowboardzistą proponujemy 

jazdę nocną – nie nudź się w zimowe wieczory i spędzaj aktywnie czas na stokach Stacji Narciarskiej  
 

Uwaga : 

uczestników obowiązuje regulamin Ośrodka, za ewentualne szkody i stan pokoju 

odpowiada osoba pobierająca skierowanie. 
                        
Opłata rezerwacyjna - zadatek 150 zł/os.  

Rezerwacja miejsc: telefonicznie, e-mailem lub osobiście.  
 
                                   Płatność  na konto : 

                                   BZ  WBK S.A.  I O/ Wrocław    59 1090  2398  0000  0006  0800  0825 

                               z dopiskiem: imię, nazwisko +  „NA KOZIEJ HALI”  
 

                                                          Życzymy  Szampańskiej  Zabawy !    


